ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

ZDPS-IO/2016-05
Datum: 25.02.2016

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 25.02.2016 ob 19:00
Kraj: prostori ŠD Sloga, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Jože Skrbinek, Stanislav Novak, Vlado Rumiha, Erika
Sebanc, Simon Bračič, Veronika Prohart.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov zadnje seje IO ZDPS
2. Registracija 2016
3. Koledar tekmovanj 2016
4. Revija »Petanka«
5. MTS – oblačila reprezentanc
6. Volilna skupščina ZDPS in obvestilo društvom o volitvi novega NO
7. Razno
Predsednik Zveze Dušan Gorše pozdravi prisotne in obrazloži namen in
pomembnost današnje seje.
Ad1) Pregled sklepov zadnje seje IO ZDPS
Na sklepe iz 1. seje IO ZDPS ni pripomb. Sklepi so bili realizirani.
Ad2) Registracija 2016
Poročilo o registraciji za sezono 2016 je Tekmovalno - registracijska komisijia
posredovala preko elektronske pošte vsem članom IO v seznanitev. Registracija se
je izvedla dne, 19.02.2016 v prostorih ŠD Sloga.
Za leto 2016 je registriranih: 12 društev (od tega 2 nova), 179 članov in članic, 14
mladincev in 16 cicibanov. Na državno ligo se je prijavilo 10 ekip. (Poročilo TRK o
registraciji za sezono 2016 se hrani v arhivu ZDPS).
Ad3) Koledar tekmovanj 2016
TRK je pripravila koledar tekmovanj za sezono 2016 pod okriljem ZDPS. Lokacije
posameznih tekmovanj so določene.
Koledar ligaškega tekmovanja ter koledar za družabne turnirje je še v pripravi.
Sklep št. 1: Koledar tekmovanja za sezono 2016 pod okriljem ZDPS se
soglasno potrdi in objavi na spletni strani Zveze.
V naslednjem tednu TRK pripravi koledar ligaškega tekmovanja in koledar za
družabne turnirje v sezoni 2016. Koledarja se objavita na spletni strani Zveze.
Lokacija ekipnega DP se na koledarju tekmovanj pod okriljem ZDPS objavi
naknado, ko je znano, katero društvo zaseda 1. mesto po lestvici ligaškega
tekmovanja.
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Računi glede registracije za sezono 2016 se društvom posredujejo še v tem
tednu. Račune posreduje Matevž Dovžan, rok za plačilo je 15 dni od izdaje
računa. V naslednjem letu ureja račune v zvezi s plačilom registracije
računovodja ZDPS.
Ad4) Revija »Petanka«
Revija »Petanka« je pripravljena v e-obliki. Pri izdelavi revije so sodelovali Milan Puh,
Nataša Zupanc in Kaja Jamnik.
Sklep št. 2: Končna verzija revije »Petanka« se objavi na spletni strani Zveze.
Revija se natiska v količini do: 250 izvodov.
Ad5) MTS - oblačila reprezentanc
Predsednik KLOG Vlado Rumiha se je sestal s ponudnikom reprezentančnih oblačil.
V začetku meseca marca bo na voljo v pogled model trenirk.
Zveza bo zagotovila večjo količino trenirk (za nadaljna leta in z namenom uporabe
enotnih oblačil za reprezentance), ki jih bodo uporabljali reprezentanti in
reprezentantke v petanki v skladu s Pravilnikom o oblačilih državnih reprezentanc.
Sklep št. 3: Člani IO ZDPS soglasno potrdijo nabavo večje kolečine trenirk za
namen reprezentanc v petanki.
Ad6) Volilna skupščina ZDPS in obvestilo društvom o volitvi novega NO
Lokacija in ura skupščine je bila določena že na 1. seji IO ZDPS, to je: petek,
11.03.2016 ob 18:30 uri v prostorih ŠD Zarja.
Na skupščini se bo izvedla tudi volitev glede predsednika NO in članov.
Sklep št. 4: Vabilo na redno volilno skupščino se pošlje društvom preko
elektronske pošte in objavi na spletni strani Zveze.
Sekretarka ZDPS pripravi obvestilo društvom o volitvi novega predsednika NO
in članov. Obvestilo se pošlje društvom preko elektronske pošte.
Ad7) Razno
- Eurocup 2016: formularji iz strani TRK predani vodji kluba, ki je zmagovalec
ekipnega DP.
-

V planu za prihodnjo sezono 2017 je mladinska reprezentanca.

-

Centrope Cup: 06.05.2016, dan pred prvim CC, ki bo 07.05.2016 potekal v
Sloveniji, se izvede sestanek držav, udeleženih v CC. Denarna nagrada, ki
pripada Sloveniji se podeli na prvem CC skupaj s pokalom CC.

-

Razpis za sodnike, ki ga je izdala SK je posredovan vsem društvom preko
elektronske pošte, objavi se ga tudi na spletni strani Zveze.

2

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS

25. februar 2016

Seja zaključena ob 20:30 uri.
Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisal:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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